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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Lutfi 

Alviani Eka A NIM 1620210198 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

Jepara, 19 Mei 2020  

Penulis  
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MOTTO 

 

“Jika salah perbaiki, Jika gagal coba 

lagi, Tapi Jika kamu menyerah maka 

semuanya akan selesai” 

“Tidak ada hal yang tidak mungkin, 

Jika kita yakin… “ 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala perjuangan saya hingga titik ini  

saya persembahkan pada dua orang yang paling berjasa di 

hidup saya.  

Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan cinta 

dan kasih sayangnya, perhatiannya, kesabarannya, dan selalu 

memberikan do’a, 

Semangat, motivasi, kekuatan, dan dukungan untukku. Serta 

untuk rekanku tercinta saiful Annas yang selalu mendorong 

dan mengajariku menjadi wanita kuat 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang 

memberikan curahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta dalam 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad 

Saw, yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju 

zaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua 

diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. 

Amin. 

Skripsi yang berjudul : “ Pengaruh Persediaan Bahan 

Baku, Tenaga Kerja dan Upah terhadap Tingkat Produksi 

Kain Batik Tenun Ikat Troso (Studi Kasus Pada: Sentral 

Industri Tenun Troso)” ini telah disusun dengan sungguh-

sungguh sehingga memenuhi slah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam prodi Ekonomi Syariah IAIN Kudus.  

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari 

berbagai pihak, yang secara langsung telah memberikan bantuan 

material maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak 

terimakasih kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui pembahasan skripsi ini 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Dr. Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM, selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, 

tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penyusunan skripsi ini.   

4. Penyemangat hidupku, Bapak Ibuku tersayang (Bapak 

Sudarso dan Ibu Siti Muflihah) yang senantiasa ada saat 

suka maupun duka, selalu mendampingi, selalu 

membimibing perjalanan dari kecil hingga sekarang ini, 

yang selalu memanjatkan doa untuk putri-putrinya di 

dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semua yang 

kalian berikan dalam kegidupanku ini.  

5. Rekanku tercinta saiful anas yang selalu mendorong dan 

menuntunku dalam lika liku jalan skripsi 
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6. Guru-guruku mulai MI, MTS, MA Shofa Marwah terima 

kasih telah memberikan ilmu yang tak ternilai banyaknya. 

7. Sahabat-sahabatku alumni kos Abah Rozak terimakasih 

telah memberikan pengalaman yang luar biasa 

8. Sahabat-sahabat kelasku yang selalu saya repotkan 

Mir’atuss Sholehah dan Hilda Putri Awwaliyah yang 

selalu memberi semangat terus maju 

9. Sahabat-sahabat Baper Squad  terima kasih yang selalu 

mendampingi dari awal semester hingga sampai saat ini 

10. Dan teman-teman ESRF 2016 yang telah mengisi hari-

hariku dengan canda tawa kalian yang tidak akan 

terlupakan 

11. Sahabat-sahabat rumahku Nayli Maghfiroh dan Dwi 

Alviani yang selalu menanyaiku sampai mana skripsinya, 

terima kasih atas perhatian kalian.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, karena “tak ada gading yang tak retak”. 

Oleh karenanya, tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para 

pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya 

kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, saya sampaikan 

terima kasih yang sebesarbesarnya. Semoga karya ini bermanfaat 

bagi para pendidik pada khususnya, serta masyarakat pada 

umumnya.   

  

Jepara, 19 Mei 2020  

Penulis  
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